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Abstract
Disseminationis an activity aimedat target goqps or individuals so that they obtain inforrration, there is
awareness,
accqrtance,andultimatelyusethat infomrationfor their own interests.Disseminationof information
is carriedout by officers of Bantul District Land Office andcommunity groupsin the Banyudono,Sruwuhand
Busuranhamletsin theeffortto increaselandcertification.
In orderthe communityto realizethe importanceandbenefitsandfuction ofland certification, is necessaryto
disseminateappropriateinformation. Land throttgh community groupsin land certification. In Bantul regency,
disseminationof information can be donethrough severalways, including: Counseling,Leaflets / Brochures,
Announcements,Bantul Expo, Mass Media and Larasita. Larasita is a govemmentprogram for rural areas/
villagesto certif their land.
The goven:me,lrt
hastried to acceleratelandcertification programsthroughseveralprograms,namely:Prona
Program(ProjectofNational OperationalLand), LMPDP Program(Land ManagementPolicy andDevelopment
Project),SlvIEs(Small andMeditnnEnterprises),Routine,P4T (MasteryOwnershipandUseofland Utilization),
LC (LandConsolidation)self-help.
The researchresult showsthat the disseminationof information conductedby governmentis running well
with supportfrom the commr.rnitythat the processofland certification in Bantul Regencycanrun smoothlyandall
rights ofpossessed
landcanbecertificated.Hence,certificatesof landright canbeutilizedby the communityto
increasetheir better economiclife level, guaranteethe law of land right legally according to the regulation,
reduceconflict andquarreloflandwhichwill arouse:xnongpeopleinthe future.
Keywords : Information Dissemination; Land Certifi cate
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A. LatarBelakang
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandungdi dalamnyadikuasaiolehnegaradan
dipergurakanuntuk sebesar-besar
kemalanuan
(UUD
pasal
rakyat
1945
33 ayat3). Dasardari
kebijakanpemerintahdi bidangpertanahanyang
tertinggi adalahrmdang-urdang
dasar1945,y ang
sudah dirumuskan oleh para pejuang-pejuang
bangsaIndonesiasejakjaman perjuanganrlrtuk
memperoleh kemerdekaan.Lahinrya UUPA
bukanlah suatu prosesyang pendek,melainkan
sebuahprosesyang panjangyaitu mulai dengan
panitia agrafia Yogyakarta (1948), panitia

Jakarta,(!?51), panitia Soewahjo(1956),
RancanganSoenario (1958), dan alfiimya
rancinBCItr
Sadjarwo(1960). Dengandemikian
parapejuangbangsakita telahmenyadaribahwa
suatuprogrampembangunanterutamamemihak
ralqyat banyak, perlu dilandasi lebih dahulu
denganpenataankembahmasalahpertanahan,
sebelumjauhmenjangkauindustrialisasi(Wiradi,
2001:,11).Hal tersebut dilakukan untuk
menjabarkanpelaksanaan
UUD 1945ke dalam
sebuah undang-undangyaitu Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960TentangPeraturanDasar
Pokok- PokokAgraria,yanglebihkhusustentang
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pertanahan atav yang lebih dikenal dengan
UUPA.
Tanah untuk sebesar-besarkemahnuran
rukyat.Demimencapaimasyarakatyangmahnr.r
melaluikontribusipertanahan,
makatanahperlu
dik e l o l a d e n g an b a i k se h i n g g a a kan
mendatangkankemakmuran bagi masyarakat.
Tanah pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh
negdradanpenggunaarulya
diatur untuk sebesarbesm kemakmrnanrakyat (UUPA No.5/1960,
pasal2ayat3).
Agar terbukti tanah memberikan manfaat
kesejahteraan
bagimasyarakatmakatanahharus
diprosespendaftaranhaknyauntuk selanjutnya
diberikansertipikatsebagaitandabukti hak atas
tanah yang kuat dan sah. Tujuan pendaftaran
tanah untuk memberikankepastianhukum dan
perlindrmganhukum kepadapemeganghak atas
suatubidangtanah(PPN o.24/ 1997:3\.
Namrni di lain sisi, masyarakat masih
beranggapan bahwa pelayanan di bidang
pertanahanmasih sangatsulit dan berbelit-belit
dalamprosedur,lamanyawaktupemrosesan
serta
yang
biaya
sangat mahal. Penyebabnyabisa
karenapelayananKantor Pertanahanyangkurang
optimal. Hal ini menunjukkanadanyaturtutan
masyarakat akan perlurya keterbukaandalam
pelaksanaantugas, prosedurpembayaranyang
sederhana,
kepastianwaktu dan besanryabiaya
yang harus dibayar oleh masyarakat dalam
penyelesaianunsan hak atas tanahnya,serta
berbagai kemudahand"lrq pelayananmarlputl
perlindungan hak-hak dan kepentingan
masyarakat.
Banyakmasymakatyang belum mengetahui
bagaimanaproses ataupuninfonnasi mengenai
carapensertipikatan
tanahsertaapamanfaatnya
sertipikat bagi kehidupanmasyarakat.Sedang
dilihat dari sisi kebudayaanmasyarakatmerasa
bahwa tidak akan ada yang merebut tanah
miliknya, sebab semuamasyarakatjuga tahu
bahwatanahitu milik keluarganyasecaraturun
termurun.Dalam tradisi atau sistem norma di
Indonesia,kepastian akan status tanah tidak
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berdasarkan
atassuratatausertipikat,akantetapi
didasarkanolehpengakuankomrmitas.
Berdasarkanhal tersebut diatas maka
masyarakat perlu diberikan informasi yang
lengkap mengenaitata cara (proses),lamanya,
persyaratanapa saja, berapa biayanya,jalur
pensertipikatan tanah serta keuntungankeurtungannya.
B. RumusanMasalah
Berdasarkan
latarbelakangdimaksuddi atas
makadapatdirumuskanperrrasalahanpenelitian
sebagaiberikut:
Bagaimanadiseminasiinformasipertanahan
melalui kelom pok m asyar akat dal am
pensertipikatan
tanahdi kabupaten
Bantul?
C. TinjauanPustaka
Diseminasilnformasi
Beberapapakar maupun Undang-Undang,
mendefinisikan informasi sebagai berikut:
Menurut Undang-UndangRepublik Indonesia
Nomor 14 tahun 2008, berbunyi: Informasi
adalah keterangan,pernyataan,gagasan,dan
tanda-tandayang
mengandung
nilai, makna,dan
pesan,baik data, fakta maupunpenjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagaikemasandan fonnat
sesuaidenganperkemban
ganteknologiinformasi
dan komunikasi secaraelektronik ataupunnonelektronik.Agar informasimemprmyainilai yang
berarti, maka. data tersebut harus memenuhi
syarat-syarat
sebagai
berihrt :
a. Ketelitian atau kelengkapan da ta,
pengarnbilandata harus dilakukan secara
teliti. Misalnyatidak bolehadanyadatayang
tertinggal, dimana data tersebut harus
terambiltetapi karenasesuatuhal makadata
tersebuttidak terambil.
b. Waktu pengolahandata, apabilapengolahan
datatersebutterlalu cepatatauterlalu lama,
maka informasi yang akan dihasilkan tidak
akanadamanfaatnya.
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c. Sumberdata,salahpenentuansumberdata,
maka datayangterambilakansalahdanhal
padainformasi
ini akanberpengaruh
Informasi akan bermanfaatjika informbsi
tersebutakurat,lengkap,relevan,tepat waktu,
dapat diukur, dan harus dapat dibuktikan.
Selanjutnya informasi diperlukan masymakat
setiap hari dalam komunitasnya untuk
menjalankanaktifitas,terutamapadamasymakat
demokratissaatini. DemikiandikatakanBryson,
(1997:l8),sebagaiberikut:"Informasidiperlukan
bagi orang-orangyang mengambil keputusan
dalam masyarakat sehari-hari. Seperti di
lingkunganperusahaan,
bentukpemberdayaan
ini
juga
berpengaruh.
Ia
menryakan
ciri
kfias
sangat
demokratis".
darimasyarakat
Penyebaraninformasi sebagai proses
merrbuat informasi yang tersediabagi publik.
Pemerintahatau suatubadanyang berwenang,
tidak hanya mengatur kualitas dan kuantitas
informasi yang dapat menyebarluaskankepada
publik,tetapijugaharussistematisdisebarkan
ke
kelompok orang (http://www.blurtit.com/
q817753.html).
Perilakuyang dimiliki oleh suatuorganisasi
perlu didiseminasikankepadakelompok yang
lebih kecil' atau masyarakat secara umun.
Berkaitan dengandiseminasi informasi, dalam
industri penerbitanterdapat konseppenyebaran
(diseminasi).Ini berarti penyebaraninformasi
yangtelah dimasult<anke dalambentukmaterial,
dicetak di atas kertas, dan merupakanproses
menerjemahkan informasi ke dalam bentuk
materi yang menentukan sifat dari' industri
penerbitanitu sendiri(Feather,1996:37).
KebijakanPertanahan
Kebijakan pemerintahtentang pertanahan
selalumerubahmulai dari organisasinyamaupun
peraturan pelaksanaan yaag lebih detail
mengenai pertanahan. Dengan demikian
masyarakat sebagai tujuan akhir dari sebuah
pembangrman,memperolehimbas yang kwang
menguntungkan.

Salah satu kegiatan pertanahan kepada
masyarakat adalah pendaftaran tanah yang
menghasilkan produk pertanahan yang dapat
memperkuatkepemilikan hak atas tanah pada
masyarakat.Produkpertanahantersebutadalah
sertipikathak atastanah.Sertipikatmerupakan
bukti hak yang sahdan kuat secarahukum yang
dij aminolehpemerintah.
Pendaftarantanahdilaksanakanberdasarkan
azassederhana,
aman,terjangkar:,mutakhir dan
terbuka.Pendaftarantanahbertujuan:a). Untuk
memberikankepastianhukum dan perlindungan
hukum kepadapemeganghak atassuatubidang
tanah,satuanrumahsusurldanhak-haklain yang
terdaftar agardenganmudahdapatmembuktikan
dir inya sebagai pemegang hak y ang
bersangkutan.Untuk itu kepadapemeganghak
atas tanah diberikan sertipikat sebagaisrnat
tanda bukti hak atas tanah yang dijamin oleh
Undang-Undang. Sertipikat merupakan surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktianyang kuat mengenaidata fisik dan
datayuridisyangtermuatdi dalamnya,sepanjang
datafisik dandatayuridistersebutsesuaidengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah
hak yangbersangkutan
(PPNo.24l1997pasal32
ayat1).
Sumardjono,(2001:182), mengatakan
sertipikat hak atas tanah sebagaihasil akhir
prosespendaftaran
tanah,berisidatafisik tentang
letak,luastanah,danlain-lain;Datayuridisberisi
statustanah,fangun&n,pemilik tanah,dan hak
pihaklain.
Sertipikat memberikan berbagai manfaat
kepadamasyarakatmelalui pembangunanrmtuk
mensejahaerakanmasyarakat.Misalnya dengan
sertipikatnilai tanahmenjadimeningkat,dengan
sertipikat masyarakatdapat meminjam uang di
yang sesuai
bank untuk membukausaha-usaha
denganyangdikehendakinya.
KelompokSosial
Kelompok adalah sekumpulanorang yang
mempunyai tujuan bersamayang berinteraksi
satu samalain untuk mencapaitujuan bersarna,
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mengenalsatu sama lainny4 dan memandang
merekasebagaibagian dari kelompoktersebut
(Mulyana,2005).Kelompokini misalnyaadalah
keluarga, kelompok diskusi, kelompok
pemecahanmasalah,atau suatu komite yang
tengah berapat untuk mengambil suatu
keputusan.
Kelompoksosialataukelompokmasyarakat
merupakan kumpulan orong,orang yang
mendiami suatutempat denganmemiliki tujuan
tertentu serta saling membutuhkanantarasatu
denganyanglainnya.
Hubunganyang saling membutuhkanantar
keluargasatu denganyang lain bertujuan untuk
s a lin g m e m b a n tu d a l a m me n g h a d api
penyelesaiansuatu masalah,baik itu disadari
maupuntidak disadarisetiapmanusiaataupun
masalah,olehkarena
kelompokakanmenghadapi
g
lain.
itu membutuhkanelan
Pembentukankelompok masyarakat dapat
dilakukan dengan tujuan untuk 6e6fangun
masyarakatkepadasuatuorganisasi
kepercayaan
yang lebih besar seperti pemerintah maupun
untuk melibatkan masyarakat berpartispasi
secaralangsurg,
dalampelayananpembangunan
sehingga diharapkan membawa manfaat bagi
kehidupanmasyarakatitu sendiri.Untuk itu perlu
melibatkan masyarakat dalam pelayanan
pembangrmandenganmembangunkepercayaan
masyarakat.
masyarakatdanpemberdayaan
D. METODEPEI\"ILITIAN
Cara penelitian ini mehggunakan.metode
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yang berrraksud untuk membuat
pecandraan(deslcripsi)mengenaisituasi-situasi
yangterjadi padatempat
ataukejadian-kejadian
penelitian.
Metode penelitian yang digunakanrnrtuk
meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana
peneliti berfungsi sebagai instrumen krmci,
dalam pengumpulan data dilakukan secara
trianggulasi (gabungan),analisis data bersifat
induktiq dan hasil penelitian kualitatif lebih
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menekankan
maknadaripadageneralisasi.
Data dikumpulkanbaik berasal dari data
primer maupul dat:a sekunder dengan cara
wawancara kepada informan yaitu Petugas
Kantor Pertanahandan Kelompok Masyarakat
dengan cara melakukan wawancara dan
pengamatanlobservasi
terhadapobyekpenelitian
Data sekunderdalam penelitianini berupa
jumlah sertipikat yang telah dikerjakan oleh
kantor pertanahan,peta per desa/kelurahan
per
kecamatandi kabupatenBantul, luas wilayah
administrasisertajumlah bidangtanahyang ada
diKabrryatenBantul.
Wawancaramenrpakanteknik pengumpulan
data untuk memperoleh informasi secara
langsung melalui permintaan keteranganketerangan kepada pihak pertama yang
dipandang dapat memberikan keteranganatau
jawaban terhadap pertanyaanyang diajukan.
Informandalampenelitianini terdiri dari petugas
Kantor BadanPertanahanNasionalKabupaten
Bantul dan Kelompok Masyarakat Pedukuhan
Banyudono,DesaCanden,KecamatanJetisserta
Kelompok Masyarakat Sruwuh dan Buswan
Desa Donotirto, KecamatanKretek. Peneliti
mengajukan pertanyaan secara terbuka dan
langsurg dijawab secarabebas oleh informan
sesuaidenganyangdiharapkan
Populasidalam penelitian ini adalahsemua
kelompok masyarakat yang terlibat dalam
kegiatan pensertipikatan tanah baik yang
dilaksanakanmelaluiprograrnpemerintahberupa
proyek opeg4sionalnasional agrafia (PRONA)
m aupun land m anagement policy a nd
development project (LMPDP) di Kabupaten
Bantul padatahun 2009,juga aparat(pegawai)
Kantor PertanahanKabupaten Bantul yang
menjadi pelaksanakegiatanprogrampemerintah
tersebutdalamrangkapensertipikatantanah di
KabupatenBantul.
Datam penelitian ini, peneliti mengambil
beberapakelompok masyarakatyang mewakili
semua populasi pensertipikatan tanah di
kabupatenBantul melalui programLMPDP dan
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PRONA. Kelompok masyarakatyang mewakili
program LMPDP adalahkelompok masyarakat
yang adadi desaCandenyaitu dusunBanyddono
Kecamatan Jetis. Sedangkan kelompok
masyarakat yang mewakili program PRONA
adalahkelompokmasyarakatpedulohanSruwuh
dan pedukuhan Busuran Desa Donotirto
KecamatanKretek.
Data yang telah dikumpulkan dilakukan
metodedeskriptif
analisisdenganmenggunakan
kualitatif, yakni analisisdatadenganmenyelelsi
dan memilih data yang menggambarkan
sebenanryadi lapangansesuaidengankualitas
dan kebenarannya.Data dimaksud kemudian
dihuburgkan denganteori-teori yang diperoleh
dandokumen.
dari studi kepustakaan
Data primer yang berupa angka disajikan
dalambentuk tabel agarmemudahkandeskripsi
sertaanalisisnya.Data sekunderyang diperoleh
dari penelitiankepustakaandijadikanpedoman
dalammelakukananalisis.
E. IlasilPenelitian
l. PensertipikatanTanah
Jumlahbidang tanah di KabupatenBantul
Bidangtanahyangsudah
adalah566.451bidang.
bersertipikatsampaidengantanggal24 Agustus
2009adalah398.577bidang( + 70 o/o),danmasih
kurang 167.874( + 30 %) bidang tanah yang
belumdisertipikatkan.
Wilayahyangdekatdenganperkotaanseperti
KecamatanKasihan jumlah sertipikat sangat
banyaL, rtinya kesadaran masyarakat akan
pentingnya surat tanda bukti hak atas tanah
benrpasertipikat sangatpenting rntuk dimiliki.
Sedangkan wilayah yang agak jauh dari
perko t a a n m in a t ma sya ra ka t u ntuk
mensertipikatkantanahnyasangatminim.
Tanah
Pensertipikatan
2. UpayaPeningkatan
Pemerintah melalui Badan Pertanahan
Nasional memprogramkanagar semua bidang
tanah terdaftar dan memiliki surat tanda bukti

hak benrpasertipikathak atastanah,rntuk itu
BadanPertanahimNasional
telahberusaharmtuk
menyebarkan informasi yang sebanyakbanyaknya tentang pertanahan termasuk
pemeliharaansurattandabukti hak (sertipikat)
yangtelahdimiliki.
Upaya yang dilakukan oleh Badan
Pertanahan
NasionalRepublikIndonesiakepada
kantor pertanahan kabupaten Bantul dalam
pensertipikatantanah pada tahrm 2009 adalah
5000 bidang melalaui program Prona; 15.000
bidang tanah melalui program LMPDP; P4T;
Pertanian500 bidang; UMKM sebanyak100
bidang;dan LC Massalswadayasebanyak5000
bidang; dan Rutin berjumlah600 bidang/bulan
atau (7200/tahur). Dengan demikian target
pensertipikatantanahdi kabupatenBantul pada
tahun 2009 adalah 32.800 bidang. Jika
ditargetkansetiaptahun 32.800bidangtanahdi
kabupaten Bantul disertipikatkan maka
membutuhkan
waktut 7 tahunlagi.Artinya pada
tahur 2016 semuabidang tanah di kabupaten
Bantul sudah selesaidisertipikatkan.Dengan
demikiantidak membutuhkanwaktu yangterlalu
lama dalammensertipikatkantanah,sepertiapa
yang dikatakan oleh Kepala BPN Joyo Winoto
padaacanpenyerahansertipikathak atastanah
di Wonosari.Joyo Winoto mengatakanbahwa
untuk menyelesaikanpensertipikatanhak atas
tanah di selwuh Indonesiadibutuhkanwaktu
kuranglebih 120tahrm atau4 generasi.Namun
menurut Kepala BPN RI waktu tersebutdinilai
terlalu lana, sehinggaperlu dianrbil kebijakan
dan terobosan-terobosan,sehingga dengan
adanyaReformasi Agraria, tanah yang belurn
bersertipikatbisa diselesaikandalam waktu 18
tahun.Bahkankurun waktu tersebutmasihbisa
dipercepatlagi, denganmeningkatkanpelayanan.
3. SistemLoket
Sistem loket yang ad,apada kantor
pertanahandalamrangkapelayananpertanahan
kepadamasyarakatterdiri dari 4 (empat)loket.
Loket I adalahloket informasi; Loket tr adalah
pemeriksaan berkas; Loket III pembayaran
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hasil
administrasi;Loket IV adalahpengarnbilan
produk.
Loket I mengenaipelayananinformasi yang
semestinyaberisi berbagai informasi tentang
pelayananpertanahankepadamasyarakatsecara
umum, detail dan lengkapsehinggamasyarakat
mendapatkankejelasan.McFaden, dkk 1999
(dalam Kadir, 20A2: 31) mendefinisikan
informasi sebagai data yang telah diproses
sedemikian rupa sehingga meningkatkan
yang menggrmakan
pengetahuan
data
seseorang
tersebut. Namun kenyataannya di kantor
pertanahan hanya menyediakan informasi
mengenai cata atau persyaratan yang harus
dipenuhidalamrangkamengajukansuatuproses
haksecaraumum.
Sedangjika masyarakatingin mengetahui
informasi lebih detail akan diarahkan kepada
tertentuyangmenangani
bidangnya
bagian/seksi
secara khusus. Loket informasi hanya
mernberikan informasi secara umum tentang
bagaimanamengurussertipikattanah,masalah,
prosespekerjaansampaidimana,d11.
sengketa,
Dengan demikian bila masyarakat ingin
mendapatkaninformasi yang lebih detail harus
menemuipejabatdi bagianback office, setelah
itu diarahkan kepada petugas lfiusus yang
menangeniinformasi tersebut. Suatu contoh,
ketika masyarakat ingin mengetahui junlah
sertipikat yang diprodulsi kantor pertanahan
suatu periode tertentu, tidak dengan cepat
memperolehnya.
4. PembentukanKelompokMasyarakat
Kelompok masyarakat dibentuk oleh
kelurahan/desa
ataskerjasamadanmasukandari
BadanPertanahanNasionalRepublikIndonesia
KabupatenBantul dalam langka pelaksanaan
kegiatan pensertipikatan tanah kepada
masyarakat. Kelompok masyarakat dibentuk
atau ditunjuk oleh kelurahan (Kepala
lurah/kepaladesa)dengandikoordinir olehkepala
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pedularhanurtuk membantupetugaspertanahan
dan masyarakatdalam kegiatanpensertipikatan
tanah pada wilayah yang terkena program
pemerintahdi bidangpertanahan.
5. TujuanPembentukan
KelompokMasyarakat
Tujuan pembentukankelompok masyarakat
ini adalah rmtuk membantu aparat pertanahan
dalam menjalankan kegiatan pensertipikatan
tanah, juga membantu masyarakat setempat
dalamhal diseminasiinformasimaupunkegiatan
langsung.Kelompok masyarakatini diharapkan
untuk membantukegiatanpensertipikatantanah
kepadamasyarakatyang dilakukan oleh aparat
Badan PertanahanKabupatenBantul sehingga
dapatberjalandenganbaik danlancar.
Yang menj adi m otivasi kelom pok
masyarakat adalah sebagai bentuk tanggung
jawab ( kesanggupan) untuk melayani
masyarakat,menambahpengetahuanlebih detail
mengenaipertanahan,
memiliki sertifikat.Di lain
sisi informan di pedukuhan Banyudono
mengatakanbahwaprogramini prosesnyacepat
dan murah. Sebab masyarakat mendapat
informasi dari beberapamasymakatyang sudah
mengurus sendiri yang mengatakan bahwa
mengurussertipikat itu sangatsulit, mahal, dan
lama.
6. StruktrnKelompokMasyarakat
Struktur kelompok masyarakat adalah
sebagai berikut: Kepala dukuh sebagai
koordinator serta anggotanyaadalahpara rukur
tetangga(RT) sertamasyarakatyang dianggap
memiliki kemampuanoleh pimpinan pedukuhan
dalam suatu pedukuhan untuk membantu
kelancaranpekerjaantersebut.Jumlah anggot
dalamsatukelompokadalahenamsampaitujuh
orang, serta tergantungjumlah M-nya dalam
suatupedukuhan.Untuk lebihjelas lihat gambar
berikut:
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Gambar3.
Struktur KelompokMasyarakat

dimaksud adalah Penyuluhan, Leaflet/brosur,
7. TirgasKelompokMasyarakat
Tugas kelompok masyarakat dalam
Papanpengumuman,
Media massa,Bantul Expo
pertanahan
secarakfiusus
diseminasiinformasi
dan Larasita.Untuk itu dapat dibahassebagai
adalah:
berilst:
a . Me m b a n t u T i m ko o rd i n a si u ntuk
a. Penyuluhan
me m p e r l a n ca r d a n me n su kse s kan
Penyuluhan sebagaimanadimaksud pada
pelalsanaankegiatan
b. Mengadakanpenyuluhankepadamasyarakat ayat ( 1) pasal 56 Per atur an M en ter i
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
c. Mengevaluasidanmengarahkankegiatan
Nomor 3 tahun l99T,bertujuanmemberitahukan
d. Musyawarahdenganpeserta
kepadapemegangatau kuasanyaataupihak lain
o. Lain-lainyangdianggap
yang berkepentinganbahwa di desa/kelurahan
Tugasyang dilakukankelompokmasyarakat
pendaftarantanah
pertama
tersebutakandiselenggarakan
adalah
meliputi dua bagian. Bagian
secarasistematikdantujuan sertamanfaatyang
tugas non lapangan yaitu mengumpulkan
penyuluhan;
akan diperoleh dari hasil pendaftaran tanah
masyarakat untuk mengikuti
tersebut.
mengisi blanko pennohonan:konversi,warisan,
jual beli, hibah; bersama satgas yuridis
Maksud dan tujuan penyuluhan agar
masyarakatmengerti dan memaharri maksud,
melaksanakanpendataan/ identifikasi peserta
proyeVpemohon; mengumpulkan kelengkapan
tujuan, sasaran,manfaat, keuntungantahapan
kegiatan pensertipikatantanah serta hak dan
administrasiberupaKTR KK, SPPTPajak,alas
kewajibannya dengan tujuan agar mereka
hakberupaletter C, suratkematian.B agiankedua
berperan aktif dalam pelalsanaan program
adalah tugas lapangan yaitu penetapan
pensertipikatan
patokdanpemeliharaan
tanda
batas/pemasangan
tanah.
Sebelum dimulainya kegiatan program
batasbersamapemiliktanah;menunjukkantanda
pemerintahdalampensertipikatantanah,terlebih
batasdan pemilik tanahpada saatpengukwan;
membantu menyelesaikan sengketa antara
dahulu diadakan penyuluhan di wilayah atau
bagian wilayah desa/kelur ahan yang
masyarakat.
bersangkutanmengenaipendaftarantanahsecara
8. CaraDiseminasilnformasi
sistematik oleh Kepala Kantor Pertanahan
Cara yang digunakan dalam diserninasi
dibantu oleh stafoya serta instansi lain yang
informasi pertanahan melalui kelompok
berkepentingan.
masyarakatdalampensertipikatantanahmelalui
Yang melaksanakan penyuluhan adalah
program-programpemerintah, seperti Program
Kepala se*si pengendaliandan pemberdayaan
Nasional Pertanahan/Agraria@RONA) maulrun
masyarakat;Kepala sub seksiPengendaliandan
program LVIPDP serta program lain. Can-caru
kepalasubselsipemberdayaan;
KepalaseksiHak
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Tanahdan PendaftranTanahbersertastaf yang
berkompeten;serta Penyuluhanterpadubersama
aparat pemda. Faktor pendukung disemihasi
informasi adalah kehadiran masyarakat,
kerjasama dengan pemda dan inisiatif dari
masyarakat
Penyuluhan dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung dengan pendekatan
informal melalui tokol masyarakat, pemuka
agatrra,pemukaadat,ketuaRWRT, ataumelalui
mediamassabaik cetalqaudio/audiovisual atau
melaluipamflet,poster,spandulqataumedialain
yangdianggap
efektif.
Penyuluhan dilakukan dengan sasaran
masyarakatpemilik tanah atauyang menguasai
tanah negaraltanah pemerintah/pemerintah
daerahlBl-lMN/BUMD sebagaicalon peserta
program pensertipikatan tanah, tokoh
masyarakat,pemuka agmna,pemukaadat, serta
parapihaklerkait padalokasiterpilih.
Kelompokmasyarakatyangmenjadisasaxan
penyuluhandari pedukuhan;Jumlahpesertayang
diminta adalahkwang lebih lima belassampai
dua puluh or?ng (15-20) orang.Isi penyuluhan
ditujukan terutama kepada masyarakatyang
ekonomi lemah mengenai manfaat dan
pentingnya sertipikat, prosedru, biaya serta
waktu, yang dilalsanakan dengan mudah dan
murah.
Penyuluhandari BadanPertanahanNasional
hanya ada jika mau ada program pemerintah
mengenaipensertitipikatansecara sistematis,
selain itu tidak pemah ada secarakhususdan
rutin. Tetapi setiap enambulan adapenyuluhan
terpadudari instansiterkait dari pemdatingkat II
kabupaten
Bantuldi kantorkecamatan.
Setelah memperoleh informasi melalui
penyuluhan, kelompok masyarakat ini harus
menyebarkaninformasi tersebut kepada setiap
warga secara perorangan yang telah dipilih
menjadiobyekpensertipikatant anah.
Jatah bidang tanah yang diberikan oleh
BadanPertanahanNasional adalah128 bidang
untuk masing-masingpedulnrhan dalarn satu
(di desaDonotirto).
kehnahan/desa
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Jadi proses penyuluhan dapat dilakukan
setelah lokasi progafir pensertipikatantanah
ditentukan oleh Kantor PertanahanKabupaten
Bantul dengan kesepakatandari aparat desa.
Pertasra dimulai dengan pemberitahuan dari
kqqtor pertanahankepada pihak desa untuk
mengumpulkan masyarakat agar diberikan
penyuluhan. Masyarakat yan€ dikumpulkan
adalah masyarakat yang wilayahnya terkena
programpensertipikatant anahtersebut.
Penyuluhandilakukan di Kantor Desa satu
kali sebelumprogramtersebutdilaksanakan.Isi
penyuluhan tersebut meliputi persyaratanpersyaratan
pemohonyangharusdisiapkanserta
selanjutnya dikumpulkan berupa, identitas
pemohon serta blanko-blanko yang harus diisi
oleh pemohon.Setelahitu penyuluhanmasih
dilaksanakan lagi di pedulcuhanoleh kepala
duktft beserta kelompok masyarakat maupun
juga pendamping
satgasdari Kantor Pertanahan,
kepada masyarakat secara terus-menerus
sepanjangdiperlukan.
b. Leaflet/Brosur
Membuat/menyediakanleaflet/brosw yang
berisi mengenaiinformasipertanahanyangdapat
diaksesatau dipelajari dan dilaksanakanoleh
masyarakat yang ingin mengetahui proses
pelayanan pertanahan. Leaflet/brostn dapat
diperolehdi kantorpertanahanKabupatenBantul
padaloket informasiataupadaBantul Expoyang
tersediadi standKantor PertanahanKabupaten
Bantul pada saat Bantul Expo berlangsrmgdi
Bantul.
Leaflet/brosrn dicetak secukupnyasesuai
dengankebutuhansaja, mengingat biaya yang
agak mahal. Leaflet/brosrn dapat dibagikan
kepada masyarakat terutama kepada apuat
desa/kelurahan
secaraunum yang selanjutnya
didiseminasikan kepada masyarakat secara
perorangan.
Semua desa di Kabupaten Bantul sudah
diberikan leaflet/brosur untuk selanjutnya
didiseminasikankepadamasyarakatoleh aparat
desa.Misalnya dapatditempelkanpada papan
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pengumuman di pedukuhan, RT, ataupun
kampung-kampmg sehingga dapat diketahui
olehanggotamasyarakatsecaraumunn
c. PapanPengumuman
Pengumumanbertujuan rmtuk memberi
kesempatan bagi yang berkepentingan
mengajukankeberatanmengenaidata fisik dan
data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh
petugas pengumpul data di lapangan.
Pengumuman ini bermaksud agar semua
informasi diketahui oleh masyarakatsecaraluas
dan transparan,apfuila ada masyarakatyang
berkeberatan maka diperbolehkan untuk
mengajukangugatan.
Papan pengrmuman yang tersedia dalam
rangka diseminasi informasi pertanahan
ditempatkan di Kantor PertanahanKabupaten
Bantul dan di Kantor DesaA(elurahanyang
berhubungan langsung dengan pelaksanaan
kegiatanpensertipikatantanah di lokasi yang
telah disepakati bersama antata Kantor
Perta n a h a n K a b u p a te n B a n tu l dan
Kelr.rahan/Desa
d. MediaMassa
Media massamerupakansalahsatu bentuk
diseminasiinformasi pertanahan,baik berupa
media cetak maupunmedia elektronik. Media
cetak biasanya dapat dimuat di surat kabar
berupakoran-korandanmajalah-majalah.Media
cetak dapat dimanfaatkan oleh Kantor
PertanahanKabupatenBantul pada saat ada
event benrpa penyerahansertipikat, ataupun
event lain yang berkaitan dengan kegiatan
pertanahandiBantul.
Media elektronik dapat dilakukan oleh
Kantor PertanahanKabupaten Bantul adalah
melalui radio yang digagas oleh Pemerintah
DaerahKabupatenBantul bekerjasamadengan
penyiaranradio Bantul FM. Kantor
perusahaan
Pertanahan Kabupaten Bantul melakukan
penyiaranmelalui radio Bantul FM satu kali
setiap bulan secara rutin. Informasi yang
disiarkan berkaitan dengan pemahaman dan

pengetahuanmasyarakat tentang pertanahan
baik secaraurnurhmaupursecarakhusus.
e. BantulExpo
Diseminasiinformasipertanahandapatjuga
dilakukan melalui Bantul Expo yang diadakan
setiaptahrm.Bantul Expo dilalsanakanselama
satu minggu di Bantul. Kantor Pertanahan
memiliki standsendiridalamkegiatantersebut.
Kantor Pertanahanmelayani masyarakat
melalui infonnasi berupa pertanyaan maupul
brosur persyaratanpengurusanpensertipikatan
tanah.Informasiyang paling banyakdibutuhkan
oleh masyarakat adalah informasi berupa
jual beli danwarisan.
pertanyaan
mengenai
f.

Larasita
Layanan Ralryat untuk Sertipikasi Tanah
atau yang disingkat denganLarasita menrpakan
layanan masyarakat yang diberikan oleh
pemerintahmelalui BadanPertanahan
Nasional
(BPI.D kepada masyarakat.Layanan ini mulai
dilaksanakandi Kantor PertanahanKabupaten
KarangAnyar, Provinsi JawaTengahpadatahr.n
2006, dan lebih lanjut dilaksanakandi 13
KabnpatenA(otapada
tahun 2007,baik di Jawa
maupun luar Jawa dengan tujuan untuk
memudahkan pelayanan pertanahan dan
sertipikasitanahpadamasyarakat.
Program Larasita dijalankan oleh satuan
tugas Kantor Pertanahan setempat, dengan
menggunakankendaraanbermotorbaik roda dua
nnaupun roda empat untuk melaksanakan
pelayananpertanahankepadamasyarakatdalam
wilayah administratif Kantor Pertanahan
KabupatenlKota, secara online dengan
pemanfaatkan teknologi mutakfiir di bidang
pendaftaran tanah, dengan Information
Tecnology yang dihubungkan melalui satelit
dengan memanfaatkan fasilitas intemet dan
'kireless comrnmuni
cationsystem".
Larasita merupakanprogram nasional dan
sepenuhnya menggunakan APBN Badan
PertanahanNasonalRepublikIndonesia.Meski
sepenuhnyaprogramnasional,programini telah
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memperoleh pengakuan Bank Dunia dalam
memberikan akses masyarakat, terutama
masyarakat pedesaanyang jauh dari kota
infonnasidanpelayananpertanahan.'
terhadap
Salahsatu upayamenyadarkarmasyarakat
agarbersediamensertifikatkantanahnyaadalah
denganmenggalakkanprogram layanan rakyat
untuk sertifikasi tanah (Larasita) di daerahdaerah pinggiran Kabupaten Bantul. Progra4
Larasita, sejatrhini hasilnya cukup efektif. Dari
13.223bidangtanahdi Bantul yangdisertifikasi
padaperiodeJanuarihinggaJuli 2009,sebagian
besarberadadi daerahpinggiran.Daerah-daerah
tersebutadalahKecamatanDlingo, dengant anah
yangbelumbersertifikatmencapai75,69persen,
kemudian Kecamatan Imogiri 70,61 persen,
Piyungan62persen,Kretek 52,18persen,dandi
Kecamatan Sanden tanah belum bersertifikat
51persen.
mencapai
Menurut Kepala Kantor Pertanahan
KabupatenBantulyaitu k Mulyokomengatakan
bahwanrendahnyakesadaranmasyarakatrrrtuk
mengurus sertifikat tanah miliknya karena
mereka beranggapanbiasanya pengurusan
sertifikat tanahmembutuhkanwaktu yangsangat
lama,danberliku-liku.
g. BiayaPenyuluhan
Biaya yang harus dikeluarkan oleh
m a s y a r a k a t d a l a m p ro g ra m P R ONA
pensertipikatantanahmaryun programaLMPDP
adalahmasing-masing
sepertiterteradalamtabel
berikut:
Tabel
Biayapensertipikatan
tanah
melalui PronadanLMPDP
No. JenisKegiatm
l.
2.
3.
4.
5.
6.
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PRONA
(Rp)
Konversi
150.000
JualBeli
Hibah
Warisan
165.000
Model Gondok Wakaf
Gratis

LMPDP
(Rp)
150.000
375.000
375.000
200.000
150.000
Gratis

Biaya rnrtuk proses kegiatan program ini
gratis oleh pemerintah dalam hal ini Badan
PertanahanNasionalRepublik Indonesia,namun
oleh Kelurahan dengan disetujui DPRnya
kehnahan/desamenarik biaya pendukung dari
masyarakatsebesarsepertiterteradalamtabel 3
diatas dengantujuan untuk administrasi,foto
kopi, meteraidanpilar/patok(dibebankankepada
masyarakat).
9. Keuntungan dan Hambatan Diseminasi
Informasi
a. BadanPertanahanNasional:
1. Keurtungan:
a. Masyarakat semakin mengetahui
dan memahami infor m as i
pertanahan
b. Menghilangkan image negatif
pertanahan
tentang pelayanan
c. Me,nghemat
tenaga
d. Menghematwaktu
e. Memudahkan pelayanan kepada
masyarakat ketika pelaksanaan
kegiatan
2. Harrbatan:
a. Masih kurangnya sumber daya
manusia baik secara kuantitas
maupun kualit as untuk
melaksanakanpelayananinformasi
pertanahan
b. Alokasi biaya yang dibutuhkan
sangatbesar
c. Keterbatasanwaktu
d. Banyaknya pekerjaan rutin kantor
yangharusdiselesaikan
e. Kelompokmasyarakatminta rmtuk
bekerjapadamalamhari
f. Pembentukankelompokmasyarakat
oleh Badan PertanahanNasional
akan menimbulkan konflik antara
kelompokmasyarakatdenganaptat
kehnahan/desa
b. KelompokMasyarakat:
1. Keuntungan:
a. Kekuatanhukumyangsah
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b. Dapat dijadikan agrman ke bank
untukusaha
c. Kenyamanandankearnanan
d. Mengurangisengketadankonflik
e. Mudahdanmwah
f. Waktulebiheflsien
2. Harnbatan:
a. Sulit untuk melengkapi serta
persyaratannya
menyerahkan
b. Masyarakat tinggal di luar desa
sehinggasulit dihubungi
c. Masyarakatberubahpikiran tentang
bidang/pembagianyang telah
dilakukan
d. Kelompok masyarakat sangat
bekerja keras untuk menjembatani
'masyarakat
e. Masyarakatmenganggappemutihan
sehinggga pasif dan tidak mau
pelengkapi semuapersyaratan.
Masyarakat masih awam dan kurangnya
infonnasi pertanahansecararutin dari kantor
pertanahanserta masih banyaknyamasyarakat
yang belum secara cepat dalam pengurusan
pensertipikatant anah.
Hambatanlain yakni: sepanjang
pengamatan
peneliti,di kantorpertanahankabupatenBantul,
yang terlihat dalampengurusansertipikat adalah
PPATA{otaris.Peneliti bertanyadalamhati apa
yffig terjadi dengan masyarakat di Bantul
sehinggatidak mau mengurussertipikat tanah
sendiri?
Tenryatamasyarakatyang sebagaiinforman
j ugamengatakanbatrwa:
a. Masyarakattidak mau mengurussertipikat
sendiri ke kantor pertanahankarena aparct
BPN kurang sopan dan santun, masih
dipersulit,berbelit-belit,danmahal
b. Masyarakat lebih baik menggunakan
perantara yaitu PPAT/ Notaris, aparat
perantaralain yang paham
desa/kelurahan,
tentangpertanahan
b. Konsekuensinya memang pengurusan
sertipikat lebih mahal tetapi masyarakat
t ida k i n g i n mo n d a r ma n d i r ta n pa

kepastian/kejelasan
di kantorpertanahan
c. ProgramBadan PertanahanNasional baru
pada tahap pensertipikatansaja secara
kuantitatif tetapi belum sampai pada
bagaimana
menjagadanmerawattanahserta
sertipikat yang telah dimi[ifti untuk tidak
diberikanataudipinj amkankepadapihaklain
sehingga salah dimanfaatkan atau dijual
denganhargamurah.
d. SumberdayamanusiadanAnggaran
e. Stmber daya manusiayang tersediapada
Kantor Pertanahan
KabupatenBantul masih
sangat terbatas. Buktinya pada seksi
pengendaliandanpernberdayaan
masyarakat
hanyaterdapatlima orangpegawaidengan
status sebagaiberikut: kepala seksi satu
orang,dua orang kepalasub seksi dan dua
orangstaf.Itupunstafyanghampirpensiun.
Anggaran yang disediakan juga sangat
terbatas,sehinggadengandemikian kwang
mendukung kegiatan-kegiatanpertanahan
yangpatut diberikankepadamasyarakat
E. Kesimpulandan Saran
l. Kesimpulan
Diseminasi informasi pertanahanmelalui
kelompok masyarakat dalam pensertipikatan
tanah di KabrryatenBantul dapat dijalankan
melalui beberapacara, antaralain penyuluhan,
leaflet/brosur,
papanpengumuman,
mediamassa,
Bantul Expo, dan Larasita.Cara-camdimalsud
dapat berjalan dengan baik dan lancar serta
membawamanfaat positif kepadamasyarakat
pemilik tanlh ierutama bagi misyarakat yang
terlibat ataupun dilibatkan dalam kegiatan
programtersebut.
Diseminasi inforrnasi pertanahanmelalui
kelompok masyarakat dalam pensertipikatan
tanah di KabupatenBantul berawaldari upaya
pemerintahuntuk meningkatkanpensertipikatan
atasbidaqg-fldangtanahdalamwaktuyanglobih
cepat.
Implikasi sertifikasi tanah yang telah
dilakukanolehpemerintahdi KabupatenBantul
mengalami peningkatan yang signifikan baik
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secarakuantitasmar4runkualitas pelayanannyq
baikyang adadi perkotaanmaupundi pedesaan.
De,ngandemikian Waya yang telah dilakukan
membawamanfaat positif kepadamasyarakat.
Masyarakatmerasaamankarenatelah memiliki
sertipikathak atasbidangtanabnyasebagaitanda
bukti hak yang sahdan kuat secarahuhm serta
mengurangi terjadinya konflik pertanaban
diantaramereka.
2. Saran
Bertolak dari kelemahan-kelemahanyang
terjadi dalam pensertifikatandan dalamproses
diseminasi informasi pertanahan,maka dapat
kami sarankansebagaiberikut :
a. Loket (I) Informasi
Disenninasiinformasi pertanahandi Kantor
PertanahanKabupatenBantul akan sangat
baik, jika informasi yang dikemas,
d i o r g , a n i s i r d e n g a n b a 'i k se h i n gga
meiryediakandata-datayanglengkap,detail,
pasti danjelas padaloket I, sehinggadapat
menjawab kebutuhan masyarakat tanpa
harus ke bagian belakang pelayanan
informasi atau malah membingungkan
masyarakat.Pelayananinformasijuga harus
memperhatikan
etikadanestetikayangbaik.
b. KelompokMasyarakat
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
h e n d a k n y a b e ke rj a sa ma d e n gan
pemerintahan Desa untuk membentuk
kelompok masyarakat pertanahan yang
bekerja untuk me,lrdiserninasikan
informasi
pertanahankepadamasyarakatumun pada
setiapwilayahnyasecaraterusmenerustanpa
dibatasiwaktu atauruang.
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